
ข่าวประชาสมัพนัธ ์
สายลมอ่อนๆ พดัผา่น...ช่วงน้ีอากาศยงัเยน็สบายอยู่นะคะ ฮ้ิว........มีข่าวมาประชาสมัพนัธจ้์า 

 ทาง BOI รว่มกบั ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง และกรมการจดัหางาน จดัการอภปิรายกลุ่มและเสวนากลุ่ม 
ภายใตห้วัขอ้ “การให้บริการของศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน” และ “การย่ืนค าร้องขอน าเข้าช่างฝีมือ
ผูช้ านาญการต่างชาติเข้ามาท างานผ่านระบบงาน e-Expert System” ในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2558                
เวลา 13.00-16.30น. ณ ศูนยป์ระสานการบรกิารดา้นการลงทุน (OSOS) ชัน้ 18 อาคารจตุัรสัจามจุร ีซึง่ทางเจา้หน้าที่
จะเปิดใหล้งทะเบยีนในวนัที ่28 มกราคม 2558 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป ทางเวบ็ไซต ์www.boi.go.th  
 *** ส าหรบัผูท้ีส่อบถามเขา้มาเกีย่วกบั “การผ่อนผนัใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไรฝี้มอืในโครงการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิ” ขณะนี้ไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2557 โดยสามารถ
ตดิต่อกรมการจดัหางานไดโ้ดยตรง 

โดย...ชฎาทอง 
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ศนูยบ์รกิำรวซ่ีำและใบอนุญำตท ำงำน 

ค าถามชวนมึน...??? 

    การกรอกช่วงเวลาของประวตัิ

การท างาน จะตอ้งกรอกยงัไงน้า ?? 

 ตอบ งา่ยมากๆ ขอใหก้รอก

ตรงตามระยะเวลาทีผ่่านมาของหนงัสอื

รบัรองการท างานของช่างฯ ทีไ่ดร้บัมา

จากบรษิทัทีผ่่านมา ไดเ้ลยจา้!!! 

 และทีส่ าคญัจะตอ้งกรอกชื่อ

ต าแหน่งทีผ่่านงานใหต้รงกบัเอกสาร

และระบุส่วนงานทีผ่่านมา 

โดย...ชฎาเพชร 

เกณฑก์ำรยืน่ค ำร้องตำ่งๆ ภำค 1 

 
กองบรรณาธิการ :  
น.ส. กรองกนก มานะกจิจงกล      
คณะท างาน :  
นาย กฤษณ์ กุลวจิติรรงัส ี    
น.ส. นรศิรา ฉายขนุทด        
น.ส. พรชนก ธรีะเทพ      
น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม 

Presented By : 

การย่ืนเรื่องขออนุมติัต าแหน่งใหม่ข้อ 1.1 
1. ชื่อต าแหน่ง, ขอบเขตงานและเหตุผลประกอบการพจิารณาจะตอ้งสอดคลอ้ง

ไปในแนวทางเดยีวกนั หากต าแหน่งใดมกีารแบ่งโซนงานรบัผดิชอบสามารถ
ใชร้ปูแบบชื่อต าแหน่ง เช่น MARKETING MANAGER (..โซนหรอื
ประเทศ..) เป็นตน้ หรอืต าแหน่งทีม่ขีอบเขตงานเหมอืนกนัสามารถใช้
รปูแบบชื่อต าแหน่งเช่น INSTALLATION TECHNICIAN 1 เป็นตน้ หากเป็น
กจิการ 7.15 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน จะตอ้งใส่ขอบขา่ย
ธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิตามทีร่ะบุบตัรส่งเสรมิ ในส่วนของ เงือ่นไขเฉพาะ
กจิการ ขอ้ 3 

2. ระดบัต าแหน่งมใีหเ้ลอืก 3 ระดบัคอื EXPATRIATE LEVEL (ระดบัผู้
ปฏบิตักิาร, MANAGEMENT LEVEL (ระดบัผูจ้ดัการ), EXECUTIVE    
LEVEL (ระดบัผูบ้รหิารระดบัสงู)  

3. การเลอืก “ขอเพ่ือปรบัเปล่ียนต าแหน่ง” เป็นวตัถุประสงคข์องบรษิทัที่
ตอ้งการขอต าแหน่งดงักล่าวเพื่อปรบัเปลีย่น หากต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งขอ
ใหม ่ไมต่อ้งเลอืก “ขอเพ่ือปรบัเปล่ียนต าแหน่ง” 

4. เหตุผลประกอบการพจิารณา ประกอบดว้ย 
 - บรษิทัด ำเนินกจิกำรเกีย่วกบัอะไร 
 - แนวโน้มดำ้นกำรบรหิำร กำรตลำด และกำรผลติเป็นอยำ่งไร 
 - มคีวำมจ ำเป็นอย่ำงไรจงึต้องขอต ำแหน่งนี้ 
 - ต ำแหน่งนี้ไมส่ำมำรถเป็นคนไทยไดเ้พรำะเหตุใด 

***การแนบเอกสารต่างๆ โปรดดใูนหน้าถดัไป*** 



การแนบเอกสารการขออนุมติัต าแหน่งใหม่ (ต่อ) 

5. ผงัสายงานองคก์ร จะตอ้งมชีื่อตรงตามต าแหน่งทีข่อและท าสญัลกัษณ์ต าแหน่งทีข่อว่าอยูต่รงไหนของผงัสายงาน 
6. แผนการถ่ายทอด จะตอ้งจดัท าแผนทุกต าแหน่งโดยประกอบดว้ย ชื่อบรษิทั, ชื่อต าแหน่ง, หวัขอ้การถ่ายทอด, 

ระยะเวลาการถ่ายทอด, ผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอด และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั หากเป็นต าแหน่งผูม้อี านาจลงนามหรอื
ผูบ้รหิารระดบัสงู (EXECUTIVE LEVEL) เช่น MANAGING DIRECTOR, PRESIDENT, GENERAL MANAGER, 
หรอื VICE PRESIDENT เป็นตน้ สามารถเลอืก “ไมม่แีผนการถ่ายทอดส าหรบัผูบ้รหิาร” 

7. บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ และหนงัสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
8. งบการเงนิประกอบดว้ย หน้ารายงานผูต้รวจสอบ, หน้าแสดงฐานะทางการเงนิ และหน้าก าไรขาดทุน 

โดย...มงกฎุทอง 

เกณฑก์ำรยืน่ค ำร้องตำ่งๆ ภำค 1 (ตอ่) 

การย่ืนเรื่องบรรจชุ่างฯ และครอบครวั ข้อ 4.1 
***ในการกรอกข้อมลูตวับุคคลต้องตรวจสอบความถกูต้องทุกครัง้*** 

1. ต ำแหน่งทีบ่รรจุช่ำงฯ ตอ้งม ี1 อตัรำเท่ำนัน้ หำกต ำแหน่งนัน้มหีลำยอตัรำไมส่ำมำรถบรรจุช่ำงฯ ได ้จะตอ้งยืน่ขออนุมตัิ
ต ำแหน่งใหมเ่พิม่เตมิ 

2. กรอกชื่อ-นำมสกุล ใหต้รงตำมหน้ำหนงัสอืเดนิทำงทุกประกำร ซึง่บำงประเทศจะแยก ชื่อจรงิ กบั นำมสกุลอยำ่งชดัเจน 
ยกเวน้ชื่อ-นำมสกุลทีม่สีญัลกัษณ์ ขอใหส้งัเกตขอ้ควำมดำ้นล่ำงของรปูในหน้ำหนงัสอืเดนิทำง และอกีกรณคีอืชื่อ-นำมสกุล
ทีม่เีครือ่งหมำย , หรอื - ขอใหใ้ส่ตรงตำมหนังสอืเดนิทำงเช่นกนั 

3. กรอกเลขทีพ่ำสปอรต์และเลอืกสญัชำตใิหต้รงกบัหน้ำหนงัสอืเดนิทำง 
4. เลอืก “วนัทีด่่ำนตรวจคนเขำ้เมอืงใหอ้ยูถ่งึ” ในระบบใหต้รงกบัตรำประทบัขำเขำ้ทีไ่ดร้บัจำก ตม. 
5. เลอืกประเภทวซี่ำในระบบใหต้รงกบัทีไ่ดร้บัจำกสถำนทูต 
6. หนงัสอืรบัรองกำรศกึษำ ขอใหแ้นบหนงัสอืรบัรองทีไ่ดร้บัจำกสถำบนันัน้ๆ หรอืใบประกำศนียบตัร 
7. หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน จะตอ้งไดร้บัรองจำกบรษิทัทีผ่่ำนงำนมำเท่ำนัน้ 
8. ช่อง “เหตุผลประกอบกำรพจิำรณำ” ชีแ้จงเหตุผลควำมจ ำเป็นทีท่ำงบรษิทัตอ้งกำรบรรจชุ่ำงฯ คนนี้เขำ้ท ำงำนในต ำแหน่งนี้ 
9. แนบรปูถ่ำยใชใ้นรำชกำรเท่ำนัน้ขนำด 160 x 240 pixels 
10. ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง ประกอบดว้ย หน้ำหนงัสอืเดนิทำงหน้ำแรก, หน้ำวซี่ำ Non-B และ Non-O ทีอ่อกโดยสถำนทตู

ล่ำสุด, หน้ำประทบัตรำขำเขำ้ล่ำสุด และบตัรขำออก ใหอ้ยูใ่นไฟลเ์ดยีวกนั 
 ***เอกสำรกำรแปลทีท่ำงบรษิทัแนบมำนัน้จะตอ้งเป็นภำษำองักฤษหรอืภำษำไทย ซึง่แปลโดยสถำบนัรบัแปลเอกสำร 
หำกไดร้บักำรแปลมำจำกสถำบนัในต่ำงประเทศจะตอ้งใหส้ถำนทตู หรอืหน่วยงำนภำครฐั (Notary Public) รบัรองกำรแปล
นัน้ๆ              

โดย...มงกฎุเพชร 

ในการมารบัหนังสือการบรรจชุ่างฯ ทุกครัง้ทางกลุ่มผูช้ านาญการต่างประเทศ (BOI) ได้แนบ 
“ข้อถือปฏิบติัส าหรบัการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 24, 25 และ 26 พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน” ให้ทุกครัง้  

ซ่ึงมี 4 ภาษาด้วยกนัคือ ไทย, องักฤษ, จีน และญ่ีปุ่ น 
ดงันัน้ ขอให้บริษทัศึกษาข้อปฏิบติัดงักล่าวด้วยค่ะ 



ส่ิงท่ีไม่ควรลืม...? 
1. การย่ืนเร่ืองขอบรรจชุ่างฯ และการย่ืนขยายระยะเวลาต าแหน่ง จะตอ้งมรีะยะเวลาของวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วนั 

ไมว่่าจะเป็นการแจง้พน้มาจากหน่วยงานอื่นๆ หรอืแจง้พน้จากบรษิทัทีไ่ดร้บัสทิธิข์องบโีอไอ 
2. การย่ืนเรื่องแจ้งพ้นขอใหบ้รษิทัเลอืกปฏทินิในระบบและเลือกวนัแจ้งพ้นเป็น 15 วนัล่วงหน้า เช่น ระยะเวลาวซี่าเดมิมี

ระยะเวลาถงึวนัที ่31 ม.ีค. 2015 ตอ้งการแจง้พน้ช่างฯ โดยเข้าย่ืนเรื่องวนัท่ี 11 ก.พ. 2015 ในระบบปฏทินิจะเลือก 15 
วนัล่วงหน้าเป็นวนัท่ี 25 ก.พ. 2015 และระบบจะบวกเพ่ิมให้ถึงวนัท่ี 3 มี.ค. 2015 โดยอตัโนมติั หากระยะเวลาวซี่า
เดมิถงึวนัที ่28 ก.พ. 2015 เขา้ยื่นเรือ่งวนัเดยีวกนั ระบบจะใหม้รีะยะเวลาถงึวนัที ่28 ก.พ. 2015 เท่าระยะเวลาทีไ่ดร้บัเดมิ 

3. การยื่นเรือ่งทุกครัง้ ขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและเอกสารทีแ่นบ เนื่องจากขณะน้ีทางบโีอไอจะไม่มกีารส่ง
เรือ่งใหแ้กไ้ข แต่จะพจิารณาค ารอ้งนัน้ หากพบขอ้ผดิเจา้หน้าทีจ่ะขอคนืเรือ่งก่อน 

4. การเปล่ียนแปลงเล่มพาสปอรต์ ขอใหต้ดิต่อกบัทาง ตม. เพื่อยา้ยตราวซี่าเดมิใหม้าอยูใ่นเล่มใหม ่ส่วนกบัทางบโีอไอ
หากมกีารยืน่เรือ่งเกีย่วกบัตวัช่างฯ ดงักล่าวทางบรษิทัจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีม่กีารยา้ยตราประทบัวซี่า
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยในระบบจะมหีวัขอ้ใหเ้ลอืก หากมกีารเปลีย่นแปลงเล่มหนงัสอืเดนิทาง” 

5. การยื่นเรือ่ง ”ชัว่คราวเร่งด่วน 30 วนั” ในระบบมใีหเ้ลอืก 3 หวัขอ้คอื 
 - ขยำยระยะเวลำไม่ทนัระยะเวลำวซี่ำเหลอืน้อยกว่ำ 15 วนั 
 - แจง้พน้จำกบรษิทัอื่นมรีะยะเวลำวซี่ำเหลอืน้อยกว่ำ 15 วนั 
 - อื่นๆ ***ทางบรษิทัจะตอ้งกรอกเหตุผลถงึความจ าเป็นในการยืน่เรือ่งประเภทนี้ เนื่องจากวตัถุประสงคห์ลกัของค ารอ้ง

น้ีส าหรบัการเขา้มาแบบเรง่ด่วน เช่น การเขา้มาแกไ้ขปญัหา การเขา้มาตดิตัง้เครือ่งจกัร เป็นตน้ 
5. การย่ืนขอประทบัตรา ส าหรบัช่างฯ พรอ้มครอบครวั ทางบรษิทัจะตอ้งมตี าแหน่งรองรบัในระบบแลว้ 
6. การกรอกขอ้มลูบรษิทัเกี่ยวกบังบการเงิน ซึง่บรษิทัจะตอ้งเลอืก ยอดขายปี, กรอกยอดขายใน/ต่างประเทศ และกรอกก าไร

ขาดทุนสุทธ ิ          โดย...เพชรกาญจนา 

การย่ืนเรื่องขอเปล่ียนต าแหน่ง มหีลกักำรงำ่ยๆ ดงันี้ 
 เมือ่ทำงบรษิทัมมีตเิกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งองคก์รหรอืมกีำรเลื่อนต ำแหน่งเกดิขึน้ ท ำอย่ำงไรดน้ีำ...? 
 ตอ้งเป็นเลขทีบ่ตัรส่งเสรมิเลขเดยีวกนัระยะเวลำเท่ำกนั เช่น ต ำแหน่ง A (บรรจอุยู)่ บตัรส่งเสรมิเลขที ่1234/2557 และ

ต ำแหน่ง B (ต ำแหน่งทีต่อ้งกำรเปลีย่น) บตัรส่งเสรมิเลขที ่1234/2557 ซึง่ไดร้บัระยะเวลำของต ำแหน่งเป็นวนัที ่31 
ธนัวำคม 2016 เป็นตน้ 

 หำกทัง้ 2 ต ำแหน่งนี้อยูค่นละบตัรส่งเสรมิ บรษิทัจะตอ้งด าเนินการแจ้งพ้นออกจากต าแหน่งเดิมและย่ืนเร่ืองบรรจุ
ในต าแหน่งท่ีต้องการเปล่ียนของบตัรส่งเสริมอีกเลขหน่ึง 

 
 
 
 หำกในระบบยงัไม่มตี ำแหน่งทีจ่ะขอเปลีย่น บรษิทัตอ้งยืน่ขออนุมตัติ ำแหน่งใหม ่โดยหมายเหตใุนช่องเหตุผล

ประกอบกำรพจิำรณำว่ำตอ้งกำรขอเพื่อเปลีย่นต ำแหน่งจำกต ำแหน่งใดมำเป็นต ำแหน่งใด 
 
 
 
 
 หำกต ำแหน่งทีต่อ้งกำรเปลีย่นว่ำงอยูแ่ละมรีะยะเวลำทีเ่ท่ำกบัต ำแหน่งทีช่่ำงบรรจอุยูส่ำมำรถยืน่เรือ่งเปลีย่นไดท้นัที 

ต าแหน่ง A 
บตัรสง่เสรมิ 1234/2550 

ต าแหน่ง B 
บตัรสง่เสรมิ 7890/2555 แจง้พน้โดยเลอืกวนัทีแ่จง้พน้ 15 วนัล่วงหน้ำ 

บรรจชุ่างฯ เขา้ต าแหน่งใหม ่

ต าแหน่ง A 
บตัรสง่เสรมิ 1234/2550 
ครบก าหนดวนัที ่31 ม.ค. 2016 

ต าแหน่ง B 
บตัรสง่เสรมิ 1234/2550 
ระบุวนัที ่31 ม.ค. 2016 

ด ำเนินกำรขอต ำแหน่งใหมพ่รอ้มเลอืก 
“ขอเพื่อปรบัเปลีย่นต ำแหน่ง” 

ย า้....หากต้องการเปล่ียนต าแหน่งภายใต้บตัรส่งเสริมเดียวกนั ***ไม่ต้องแจ้งพ้น*** และต้องมี
ระยะเวลาต าแหน่งเท่ากนันะคะ 

โดย...เพชรพระนคร 


